
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN RAHMETİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 Bismillahirrahmanirrahim  
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“Lâ yes-emu-l-insânu min du’â-i-lḣayri ve-in messehu-şşerru feyeûsun kanût” 
“İnsan, iyilik istemekten usanmaz da kendisine bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, 
meyus olur.” (Fussilet – 49) İnsanoğlu ümitsiz oluyor. Allah’ın rahmetinden ümitsiz olan 
insanlar, imansız insanlardır. Allah Azze ve  Celle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim,  
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“La taknetu min rahmetillah” (Zümer Suresi – 53) “Allah’tan ümidinizi kesmeyin.” 
diyor. Her şeye iyilikle bakın. Şimdi insanları ümitsizliğe sürükleyenler çoktur. Çünkü onlar 
kendilerine göre hesap yapıyorlar, “Şöyle olacak, böyle olacak…” diyorlar, Allah’ı hiçbir işe 
karıştırmıyorlar. Bunun sebebi, imanları yok. Her şeye kadir olan Allah’tır, her şeyi yapan 
Allah’tır. Onun için insanoğlu ümitsizliğe kapılmasın, Allah bir kapı açar. Bu şeyler nasıl 
geldiyse, yine gidebilir. Onun için Allah’ın rahmetinden, Allah’ın yapacağı şeylerden 
ümidinizi kesmeyin.  

Milleti ümitsizliğe sürüklüyorlar, niyetleri başkadır yani niyetleri kötüdür. Allah 
muhafaza etsin. İnşallah bu akşam İsra Miraç gecesidir. Dualar çok okundu. Allah o rahmet 
kapısını açar, bu musibet o insanların üzerinden kalkar ki inşallah insanlar da ders almış 
olurlar. Bunlar boşa gitmesin, ders alıp Allah’a dönelim, Allah’tan isteyelim. Kâfirden 
istemekle olmuyor, Allah’tan isteyeceksin ki bu ızdırap, üzüntü, keder boşuna gitmesin. Onu 
Allah’a yöneltirsen Allah sana ecir verir. Yok, aklından geçirmezsen, o vakit hepsi boşuna 
gitmiş olur, faydasız olur.  

Dünyada çekilen eziyetlerin hepsinin ecri var, her şeyin Allah’ın indinde hesabı var. 
Allah’a inandık, Allah’tan yardım isteriz. Allah cümle İslam âlemini muhafaza etsin, 
insanlara da hidayet versin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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